
SM6-G, SM6V-G, 
SM6VP-G

SMB6-G, SMB6V-G, 
SMB6VP-G

SMB6-W, SMB6V-W, 
SMB6VP-W

SM6-W, SM6V-W, SM6VP-W

Seria SM
Funkcjonalne głośniki gabinetowe

DANE TECHNICZNE – wszystkie modele
• Głośnik: 5'” z papierową membraną
• Moc RMS: 6 W
• Odczepy transformatora: 6 W; 3 W; 1,5 W
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 200 Hz – 20 kHz (-10 dB)
• Efektywność: 92 dB / 1 W / 1 m
• Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 99 dB
• Rozpraszanie: 180º przy 1 kHz;  80º przy 4 kHz; 40º przy 8 kHz
• Materiał: obudowa: tworzywo ABS; maskownica: metal
• Klasa szczelności IP: 50 (ochrona przed pyłem, do użytkowania 

tylko w zamkniętych pomieszczeniach)
• Maksymalny przekrój przewodu połączeniowego: 2,5 mm2

• Kolory: szary: zbliżony do RAL7038; biały: zbliżony do RAL9003
• Wymiary: 202 x 142 x 72 mm
• Waga netto: od 0,8 kg do 1 kg
• Waga brutto: od 0,9 kg do 1,1 kg

Seria SM  firmy APart  Audio to  kompletna  oferta  wielozadaniowych,  funkcjonalnych  100-woltowych  głośników 
gabinetowych. Znakomita jakość dźwięku oraz bezpretensjonalne wzornictwo powodują, że głośniki te są natychmiast 
rozpoznawalne jako produkt APart Audio. Dostępne są w białych i szarych wersjach kolorystycznych, z uchwytami 
montażowymi lub bez uchwytów, z regulatorem głośności ukrytym pod  tabliczką z logo lub bez regulatora, a także 
w wersjach  z  przekaźnikiem  priorytetowym.  Seria  SM oferuje  wszystkie  opcje,  niezbędne  do  profesjonalnego 
użytkowania w budynkach publicznych, szkołach, parkingach podziemnych, supermarketach i innych wnętrzach. Nawet 
w przypadkach, gdy koszt projektu jest najbardziej istotny, APart Audio pomaga utrzymać przewagę nad konkurencją.



Poniższa tabela zawiera zestawienie dostępnych modeli i oferowanych funkcjonalności

SM to  seria  funkcjonalnych ściennych głośników gabinetowych.  Wszystkie  modele posiadają 5-calowy przetwornik 
z papierową membraną i wyposażone są w 100-woltowy transformator z odczepami dla mocy 1,5 W, 3 W oraz 6 W. 
Głośniki  te  oferują  znakomitą  jakość  dźwięku  i  bezpretensjonalne  wzornictwo  z  obudowami  z  tworzywa  ABS 
i metalowymi maskownicami. 

Cztery modele z regulatorem głośności: Regulator głośności ukryty jest dyskretnie pod tabliczką z logo APart Audio, 
co zapobiega przypadkowym ingerencjom w ustawienie poziomu głośności.

Cztery modele z uchwytami montażowymi: Dzięki uchwytowi montażowemu głośnik może być zainstalowany pod 
kątem na sufitach, ścianach, kolumnach lub innych powierzchniach.

Cztery  modele  z  przekaźnikiem  priorytetowym:  24-woltowy  przekaźnik  priorytetowy  umożliwia  odtwarzanie 
priorytetowych komunikatów przywoławczych, nawet jeśli regulator głośności ustawiony jest w pozycji zerowej.

Model Kolor Montaż na 
ścianie

Uchwyty 
montażowe

Regulacja 
głośności

Przekaźnik 
priorytetowy

SM6-G szary

SM6-W biały

SM6V-G szary

SM6V-W biały

SM6VP-G szary

SM6VP-W biały

SMB6-G szary

SMB6-W biały

SMB6V-G szary
SMB6V-W biały
SMB6VP-G szary
SMB6VP-W biały
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